
أسعارنا ال تشمل 5% رسوم الخدمة و 8% رضيبة مبيعات
جميع األسعار بالدينار األردين

1  يحتاج البالغون إىل ٢٠٠٠ سعر حراري يف املتوسط يومًيا. وقد تختلف االحتياجات الفردية من.
السعرات من شخص آلخر. البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

الحساء
 حساء البصل الكالسييك

بصل، جنب موزاريال، تقّدم داخل كرة خزب طازجة من مخبوزاتنا 4.70

                                حساء الفطر
حساء الفطر الطازج 4.60

إضافة دجاج 0.90

شوربة العدس األحمر    
 عدس اصفر,عصري ليمون,كزبرة خرضاء ,طماطم مجففة,تقدم مع الخزب

املحمص 4.50

حساء الشيف
حساء يومي 4.50

المقبالت
فطرية جنب الفيتا وصلصة الطماطم والزيتون  

 عجينة هشة مخبوزة بالفرن، محشوة بجبنة الفيتا اليونانية والزعرت، مغطاة
بصلصة طماطم وزيتون وسلطة جانبية 4.90

توفو الحمص   
 توفو)جبنة الربوتني النبايت( ممزوج بزبدة الفول السوداين مع

الحمص,الثوم,زيت الزيتون,الطحينة,عصري الليمون,دقة بالسماق
والبندق 5.40

                         باذنجان مشوي مع صلصه الطماطم    
 نصف حبة من الباذنجان املشوي ,مغطي بصلصة الطماطم

والحمص,دبس رمان والسمسم 7.20

إضافة التوفو 1.50

البطاطا املقلية
البطاطا بالكمأة وجبنة البارمزيان 3.100

بطاطا حلوة مقلية 3.50
بطاطا مقلية 2.60

السلطات
  يمكن استبدال أي تتبيلة بتتبيلة خفيفة

الكينوا بالحمضيات
 ثالث أنواع من الكينوا مع حبات الرمان، واإليدامامي، واألفوكادو، واملانجو،

 منكهة بتتبيلة الحمضيات - 296كالوري، يوضع فوقها ما تختارون من
سلمون مدخن  11.90

 الدجاج 9.90
روبيان مسلوق  12.90

  فريمييه  
 سلطة املزارع يوضع فوقها دجاج مشوي متبل، رشائح تفاح أخرض طازجة، جوز،

زبيب، جنب إيمنتال مبشور مع الجزر. تقدم مع تتبيلة الخردل والخل 8.70

 فريشور األفوكادو  
 سلطة خرضاء مع األفوكادو، روكا، سبانخ، فجل أحمر، طماطم، خيار، أوراق
 النعناع الطازج، لوز محمص، طماطم مجففة بالشمس، بصل أخرض، زعرت

أخرض مقدمة مع تتبيلة البلسميك - 274كالوري 8.90

األجاص مع جنب املاعز
 سلطة خرضاء مع رشائح االجاص، الشمندر، أوراق الروكا، طماطم كرزية مع

 صلصة خل البلسميك - 274كالوري، يوضع فوقها جنب املاعز مقلي وسوتيه 6
حبوب 8.90

 سزير   

 خس، طماطم كرزية، خزب محمص بجنب البارمزيان واألعشاب، يقدم مع تتبيلة
سزير 6.50

إضافة دجاج مشوي 3.30
 إضافة سلمون مشوي  4.90

إضافة روبيان مشوي أو مسلوق  4.90
إضافة سلمون مدّخن  4.90

سلطعون مع سلمون    
 روكا طازجة، خضار مشكلة، أفوكادو طازج، مع رشائح الطماطم، تقدم مع

تتبيلة الليمون 9.90

January 2021

الرجاء اإلنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الينء أو املطبوخ حسب الطلب أو اللحم غري 

كوالت البحرية أو املحار أو البيض إىل زيادة  املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
خطر اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك 

بعض الحاالت الطبية.



2 أسعارنا ال تشمل 5% رسوم الخدمة و 8% رضيبة مبيعات
جميع األسعار بالدينار األردين

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

January 2021

الفطائر
 فطرية الكوسا بجنب املاعز  

جنب املاعز، كوسا، باذنجان، مع الكريما والبيض والحليب 6.20

                                                     فطرية السلمون بالسبانخ  

سلمون وسبانخ بالقشطة والبيض والحليب ، يقدم مع سلطة جانبية 
وطماطم مشوية 6.20 

تارتين
الباذنجان املدخن واألفوكادو    

باذنجان مشوي مدخن، أفوكادو ورشائح طماطم طازجة على خزب التارتني، 
صنوبر، سمسم، صلصة الرمان وسلطة جانبية 5.90 

 تارتني دجاج باألفوكادو
 سندويش دجاج باملايونزي مكشوفة، تعلوها طبقة من األفوكادو والسبانخ

الطازج والطماطم املجففة، تقدم مع سلطة خرضاء 7.50

الباستا
باستا كينوا النباتية  

 باستا فوسيلي كينوا مع الباذنجان والهليون والطماطم املجففة بالفرن
 والفطر والربوكويل والزيتون األسود والكوسا يف صلصة الطماطم، مع جنب

البارمزيان 7.90
خيار ڤيغان متاح  

تالياتيللي بالدجاج  
 باستا تالياتيللي بالدجاج مطهوة بالكريما الطازجة، دجاج سوتيه، صنوبر،

طماطم مجففة، تقدم مع جبنة البارمزيان وإكليل الجبل الطازج 7.60

 لينجويين بولونزي
 باستا لينجويين مطبوخة يف صلصة طماطم بولونزي ومغطاة

بجبنة البارمزيان 7.90
إضافة روبيان  4.90

سندويش بارد
 حبش مدخن

 سندويش الحبش املدخن مع الخردل واملايونزي، خيار مخلل، طماطم
طازجة، خس، تقدم يف خزبة پولكا مع سلطة جانبية 5.50

إضافة جنب إيمنتال 0.90

جبنة حلوم مشوية    
 جبنة حلوم مشوية، رشائح طماطم طازجة، خيار، جرجري طازج، مايونزي
بالنعناع، مع خزب باجيت بالزيتون والزعرت تقدم مع سلطة جانبية 5.90

سلمون مدخن  
 سلمون مدخن على جبنة كريمية، حلقات البصل، جرجري، الكرّب، خزب الحبوب

املتنوعة تقدم مع سلطة جانبية 8.50

سندويش ساخن
 همربجر مرشوم سويرسي

 همربجر، مقدمة مع مرقة الفطر، جبنة اإليمنتال، صلصة الفراي، طماطم،
 خيار مخلل، سلطة خرضاء، تقدم مع ما تختاره من الخزب العادي أو خزب

الحبوب مع سلطة والبطاطا املقلية 6.90

 كلوب الدجاج
 دجاج مشوي مع الخردل واملايونزي والخس، خيار مخلل، أفوكادو، رشائح

الطماطم، تقدم يف خزب بان دو مي األبيض مع سلطة والبطاطا املقلية 7.90

 سندويش ستيك
 رشائح تندرلوين سوتيه مع الفطر الطازج، فلفل أخرض، بصل صلصة

 الستيك، خس، صلصة مايونزي األفوكادو بجنب اإليمنتال، الخزب الطري
بالسمسم، تقدم مع سلطة جانبية والبطاطا املقلية 8.30

 سندويش دجاج باألفوكادو
 دجاج سوتيه، جبنة اإليمنتال، أفوكادو الطازج، طماطم مع مايونزي الثوم،

الخزب الطري يقدم مع سلطة والبطاطا املقلية 7.50

برجر نبايت   
 برجر نبايت محرض من الكينوا و الفاصوليا الحمراء املتبلة يقدم مع طحينة

 الغريموالتا,خرضوات طازجة,رشائح االفوكادو,مع حبوب السرييال,يقدم مع
سلطة خرضاء 6.40

إضافة بطاطا مقلية 1.50

الرجاء اإلنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الينء أو املطبوخ حسب الطلب أو اللحم غري 

كوالت البحرية أو املحار أو البيض إىل زيادة  املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
خطر اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك 

بعض الحاالت الطبية.



أسعارنا ال تشمل 5% رسوم الخدمة و 8% رضيبة مبيعات
جميع األسعار بالدينار األردين

3  يحتاج البالغون إىل ٢٠٠٠ سعر حراري يف املتوسط يومًيا. وقد تختلف االحتياجات الفردية من.
السعرات من شخص آلخر. البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

على طاولتك 
 كرمبل التفاح بالبيكان    

 رشائح التفاح األحمر والكرز والبيكان الكريمي  والقرفة وكريمة الليمون الخفيفة
ومسحوق السكر 5.90

 خزب املوز مع كريمة الفانيليا   
خزب املوز، كريمة الفانيليا النباتية ، كوليس التوت ، التوت الطازج، كتان اللوز 4.40

األطباق الرئيسية
 بيف سرتوغانوف

 رشائح تندرلوين، كريما، كورنيشون، فطر وبصل، تقدم مع بطاطا مهروسة،
مغطاة بصلصة البطاطا 15.90

 دجاج بالزنجبيل والكاجو    
 دجاج سوتيه يف صلصة هويسن الربتقال، خضار مقطعة، تقدم مع االرز

األبيض، تقدم مع بيضة مقلية 15.90

  سلمون مشوي مع الشومر  
 رشيحة سلمون مشوية، أريض شويك صغري، شومر طازج، كرّب، رشائح

 البصل، زيتون، طماطم كرزية، مع ما تختاره من بطاطا مهروسة على
 الطريقة املزنلية التقليدية أو العدس املسلوق، تقدم مع صلصة الشالوت

الكريمية جانباً 16.90

كوردون بلو دجاج   
 صدور دجاج مقلية محشوة بالحبش، زعرت، ثالث أنواع جبنة، تقدم مع

 خضار سوتيه والبطاطا املهروسة، مع ما تختارون من صلصاتنا املحرضة على
الطريقة املزنلية 14.90

دجاج مشوي بطريقة صحية  
 صدر دجاج متبل باألعشاب يقّدم مع خيارك من صلصاتنا املحرضة بطريقة

مزنلية، خضار مشوية أو كينوا الخضار مع خل البلسميك املكثف 14.90

 فيليه لحم البقر بالفطر

 رشيحة تندرلوين بقري مع طبقة من جراتان الفطر املقرمش، خضار سوتيه
 مقدمة مع البطاطا الحلوة املقلية، وخيارك من الصلصات املحرضة بطريقة

مزنلية 18.50

 كاسارول الدجاج 
 صدور الدجاج مع صلصة الكستناء بالجبنة والكريمة ,فطر طازج,صنوبر

,يقدم مع  االرز االبيض 15.90

 راغو الخرضاوات   

راغو الخرضوات بري,مع االرز االبيض 11.90

اختيارك من الصلصات
 ، ، حب الخردل  ، فطر الكمأة  ، الفلفل  الفطر 

، صلصة الشالوت الكريمية   صلصة االيدامامي 

 األطباق الجانبية
بطاطا مهروسة  1.50

أرز أبيض  1.50
عدس مسلوق  1.20
بطاطا حلوة مقلية 1.80
خضار مشوية  1.80

 البطاطا بالكمأة وجبنة البارمزيان 1.80
 بطاطا مع كمأة مهروسة  1.80

 بطاطا مقلية 1.50

الرجاء اإلنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الينء أو املطبوخ حسب الطلب أو اللحم غري 

كوالت البحرية أو املحار أو البيض إىل زيادة  املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
خطر اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك 

بعض الحاالت الطبية.



4 أسعارنا ال تشمل 5% رسوم الخدمة و 8% رضيبة مبيعات
جميع األسعار بالدينار األردين

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

ڤيغان  
شوربة العدس األحمر    

 عدس أحمر,عصري ليمون,كزبرة خرضاء ,طماطم مجففة,تقدم مع
الخزب املحمص 4.50

توفو الحمص     
 توفو)جبنة الربوتني النبايت( ممزوج بزبدة الفول السوداين مع

 الحمص,الثوم,زيت الزيتون,الطحينة,عصري الليمون,دقة بالسماق
والبندق 5.40

 باذنجان مشوي مع صلصه الطماطم   
 نصف حبة من الباذنجان املشوي ,مغطي بصلصة الطماطم

والحمص,دبس رمان والسمسم 7.20
 إضافة التوفو 1.50

 فريشور األفوكادو  
 سلطة خرضاء مع األفوكادو، روكا، سبانخ، فجل أحمر، طماطم،

 خيار، أوراق النعناع الطازج، لوز محمص، طماطم مجففة بالشمس،
بصل أخرض، زعرت أخرض مقدمة مع تتبيلة البلسميك 8.90

الطعام الصحي 
 نؤمن يف پول أن الطعام الصحي هو أساس الحياة الصحية السليمة،

 ولهذا فإن أولوياتنا هي اختيار أفضل املصادر ملكونات أطعمتنا بما
 يتماىش مع مهمتنا للبقاء بصحة وحيوية. نستمتع كخبازين يف مطعم

 پول الفرنيس نحرض لكم بكل الحب ما تحبون
كوالتنا.  من مأ

 نقدم لكم قائمتنا اليت تضم مجموعة من األطباق النباتية
والفيجن اليت تليب كل رغبات واحتياجات ضيوفنا األعزاء.

 هدفنا يف پول السعي دائًما يف أن نكون جزء من املجتمع املحلي. لذلك
 أنشأنا عنارص ووجبات يف قائمتنا تليب رغبات الذوق املحلي

باستخدام املكونات والنكهات املحلية الطازجة.

 )جميع حلوياتنا تحتوي على الغلوتني )باستثناء اآليس كريم
والحليب والبيض.

الباذنجان املدخن واألفوكادو    
 باذنجان مشوي مدخن، أفوكادو ورشائح طماطم طازجة على خزب

 التارتني، صنوبر، سمسم، صلصة الرمان وسلطة جانبية 5.90

برجر نبايت  
 برجر نبايت محرض من الكينوا و الفاصوليا الحمراء املتبلة يقدم مع

 طحينة الغريموالتا,خرضوات طازجة,رشائح االفوكادو,مع حبوب
السرييال,يقدم مع سلطة خرضاء 6.40

إضافة بطاطا مقلية 1.50

راغو الخرضاوات   
راغو الخرضوات بري,مع االرز االبيض 11.90

 خزب املوز مع كريمة الفانيليا   
 خزب املوز، كريمة الفانيليا النباتية ، كوليس التوت ، التوت الطازج ،

كتان اللوز 4.40

ُتحرض منتجاتنا يف مطبخ يستخدم )على سبيل املثال ال الحرص(
كوالت البحرية ، املكرسات ، فول  الغلوتني ، الحليب ، البيض ، املأ

الصويا ، السمسم.
 ُنربز أيًضا جميع املواد املسببة للحساسية الرئيسية يف قائمتنا. فلذلك

 يرجى إبالغ النادل الخاص بكم بالعنارص الغذائية الىت
تسبب لكم الحساسية.

 قد تحتوي بعض منتجاتنا على املكرسات أو آثار املكرسات. يف حالة
الحساسية ، يرجى تبليغ فريقنا.

 يرجى العلم: إن تناول اللحوم النيئة أو املطبوخة حسب الطلب أو غري
كوالت البحرية أو املحار أو البيض قد  املطبوخة جيًدا أو الدواجن أو املأ

 يزيد من خطر اإلصابة باألمراض املنقولة بالغذاء، خاصة
إذا كنتم تعانون من حاالت طبية معينة.

الرجاء اإلنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الينء أو املطبوخ حسب الطلب أو اللحم غري 

كوالت البحرية أو املحار أو البيض إىل زيادة  املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
خطر اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك 

بعض الحاالت الطبية.



5  يحتاج البالغون إىل ٢٠٠٠ سعر حراري يف املتوسط يومًيا. وقد تختلف االحتياجات الفردية من.
السعرات من شخص آلخر. البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

المشروبات الساخنة 
  إسربسو  2.30

 دوبل إسربسو  2.90
 إسربيسو خالية من الكافيني  2.30

كافيه التيه 3.25
قهوة أمريكية  2.85

كابوتشينو 3.25
شوكوالتة پول الساخنة 3.25

فالت وايت 3.30
شاي پول  3.00

 إيرل جراي، بابونج، نعناع أخرض، شاي الفطور اإلنجلزيي أو خليط پول
الخاص

يمكن إستبدال
حليب جوز الهند   0.40

حليب اللوز   0.40
حليب الصويا  0.40

حليب الشوفان  0.40
يرجى سؤال النادل عن االختيارات البديلة

المشروبات المميزة
  كاراميل كابوتشينو

كابوتشينو مع رشاب الكاراميل، مغطى بصلصة الكاراميل 3.50

أملوند فانيال التيه   
اسربيسو، حليب لوز مع رشاب الفانيال، مغطى برشائح اللوز املحّمص 4.20

  التيه بالعسل والقرفة
كافيه التيه مع عسل ورشاب القرفة، مغطى بمسحوق القرفة 3.90

مشروبات مثلجة
  كاراميل سينامون التيه مثّلج  

 كافيه التيه مع رشاب الكاراميل والقرفة 3.90

سبانيش التيه مثّلج  
دوبل اسربيسو مع حليب طازج وحليب مركّز 3.90

شاي مثلج 
بنكهة الليمون أو الخوخ 3.00

لمذاق أطيب 
أضف 3 قطع مكارون صغرية ألي مرشوب 1.40

العصائر الطازجة   
برتقال 3.90

برتقال وجزر 3.90
جزر 3.90

مانجو 3.90
ليموناضة بالنعناع 3.90

كوكتيالت پول
 آڨوباشون  

 أفوكادو طازج، عصري الباشون فروت املركّز، تفاح طازج وحليب 4.20

  بلوبانانا  
 توت بري طازج، عصري التوت الربي املركّز، موز طازج وحليب 4.20

 پول ميكس  

عصري املانجو مع الكيوي والفراولة الطازج 4.20

  شيا كايل  

حبوب الشيا، كايل، لنب، مانجو،فاكهة الباشن 4.20

  سموزي املانجو والباشن  

عصري املانجو، فواكه الباشن، نعناع 4.20

مشروبات الصيفية  
  ليمون اليم بازيل

 ريحان طازج، ليمون واليم طازج، قطر وصودا 4.20

  موهيتو بالك بريي
 توت أسود، رشاب التوت األسود الـمركّز، ورق نعناع طازج، رشاب النعناع

 الـمركّز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج 4.20

  موهيتو باشن فروت
 فواكه إستوائية، مزيج الفواكه اإلستوائية، ورق نعناع طازج، رشاب النعناع

 الـمركّز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج 4.20

مشروبات أخرى
مياه معدنية )صغري( 2.60 / )كبري( 4.60

    مياه فوارة )500مليلرت( 3.25 / )1لرت( 4.75
املرشوبات الغازية 2.10

حملوا تطبيق پول أرابيا واحصلوا على املكافآت

لنهتم بالبيئة!
انضم إلينا ملساعدة البيئة من خالل تقليل استعمال البالستيك.

#strawless .اطلب قشة عند حاجتك إليها


